
 

 مصطلحات مضمون و ملخص الدرس التدبير التربوي للدرس الوسائل أهذاف التعلم
 األسرتٌن تعرٌف

. والموحدٌة المرابطٌة
 وزمن مجال تحدٌد- 

 .الدولتٌن امتداد

 والخط الخرٌطة
 12 ص الزمنً

 .13و

 حدد - الحاكمتٌن؟ باألسرتٌن عرف- 
 لارن - منهما؟ كل حكم انتشار مجال

 لحكم والجغرافً الزمنً االمتداد بٌن
 أمراء أو ملون ألوى سم - الدولتٌن؟
 خالل األحداث أهم أذكر - الدولتٌن؟

 األسرتٌن؟ حكم

 االمتداد فً والموحدٌة المرابطٌة الدولتان اختلفت(1

 حركة انطلمت: المرابطون: - والجغرافً الزمنً
 الفمٌه بمٌادة( صنهاجة  )الصحراء لمتونه من المرابطٌن

 إلى المرابطٌن األمراء حكم نفوذ امتد ثم ٌاسٌن، بن هللا عبد
 مراحل من الدولة ومرت. شماال واألندلس شرلا تلمسان

 بن ٌوسف ملوكهم وأعظم ألوى ومن ،.سنة11 طٌلة ثالث

 المسٌحٌٌن على وانتصر ه 462 مراكش أسس الذي تاشفٌن

 من حركتهم انطلمت: الموحدون. - ه 479 الزاللة فً

 514 حوالً تومرت بن المهدي بمٌادة سوس فً مصمودة

 إلى شرلا افرٌمٌة إلى السوس من حكمهم وامتد م،1120/ه

 ٌعموب الخلٌفة بحكم لوتهم فترة والترنت.شماال األندلس
 .م1195 األرن انتصار لائد الموحدي المنصور

 ٌوسف. ٌاسٌن بن هللا عبد. لمتونه
 ابن. مصمودة. الزاللة. تاشفٌن بن

 .األرن. تومرت

 بمنهجٌة االستئناس- 
 خالل من البٌوغرافٌا

 نموذج دراسة
 ٌوسف: الشخصٌتٌن

 .تومرت وابن

 التً الشخصٌة الصفات استخلص-  .14 ص الوثائك- 
 أذكر - الشخصٌتٌن؟ من كل تمٌز

 بٌن - منهما؟ كل فً العامة المإثرات
 ممارنة أنجز - منهما؟ كل انجازات

. الشخصٌتٌن بٌن كتابٌة

 بتطبٌك تومرت ابن و تاشفٌن ابن شخصٌتً بٌن افارن( 2

 عرف لمتونً،: تاشفٌن بن ٌوسف: - البٌوغرافٌة المنهجٌة
 وبساطة بالرعٌة واالهتمام والضبط والحزم بالشجاعة

 المرابطٌن، لدولة الحمٌمً المإسس.الدنٌا فً والزهد العٌش
 البالد حرمة عن دافع المالكً، السنً بالمذهب تمسن

 بسٌط رجل: تومرت بن دمحم. - األندلس فً اإلسالم وحرمة
 تضلع المشرق، إلى رحلته أثناء تعلمه بما تؤثر ، عالم فمٌه

 الشٌعٌة، المنتظر المهدي بفكرة آمن الكالم، علم فً كثٌرا
 النهً عن التخلً والبدع شركهم المرابطٌن على عاب

. بالمعروف واألمر

بٌوغرافٌا 
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 مصطلحات مضمون و ملخص الدرس التدبير التربوي للدرس الوسائل أهذاف التعلم
 مظاهر بعض تعرف- 

 والعلمً الثمافً التطور
 دراسة خالل من

. - رشد ابن إنتاجات
 مظاهر بعض وصف

 عهد فً العمارة فن
 .والموحدٌن المرابطٌن

 ص نصوص- 
 ص صور. - 15

16. 

 ماذا - المذكورة؟ الشخصٌة سم- 
 استخرج - عنها؟ تعرف

 - النص؟ خالل من اهتماماتها
 - الفكرٌة؟ أعمالها بعض أذكر
 من أخرى شخصٌات عن ابحث
 بعض سم - العصر؟ نفس

 - العهد؟ لهذا العمرانٌة المنشآت
 وظٌفتها؟ حسب صنفها

 الحركة نشطت: خاصة الموحدٌن عهد على كثٌرا العمران وفن الفكرٌة الحٌاة نشطت( 3

 وعناٌة واهتمام التعلٌم حركة وتوسع المدارس بفضل العهد هذا خالل كثٌرا الفكرٌة
 علمٌة كثٌرة اهتمامات الفكرٌة الحركة شملت ولد. والمتعلمٌن باألساتذة الموحدٌن الخلفاء
 فً واشتهر. رشد ابن العالم إطاللا أشهرها كثٌرة شخصٌات وبرزت وفكرٌة، وأدبٌة
 البناء ابن الرٌاضٌات فً اإلدرٌسً، الشرٌف الجغرافٌا فً رشد، وابن طفٌل ابن الفلسفة

 كبرى عناٌة الموحدون وأولى. خاتمة وابن رشد وابن زهر ابن الطب فً المراكشً،
) والمدن( حسان الخٌرالدة، الكتبٌة، ) والصوامع والمساجد( االوداٌا) و المصبات لبناء

 .(الشخصٌات لهذه بسٌطة تعارٌف عن ابحث... )واألبواب واألسوار( الرباط

 

 بمنهجٌة االستئناس- 
 خالل من البٌوغرافٌا

 نموذج دراسة
 ٌوسف: الشخصٌتٌن

 .تومرت وابن

 الشخصٌة الصفات استخلص-  .14 ص الوثائك- 
 - الشخصٌتٌن؟ من كل تمٌز التً
 كل فً العامة المإثرات أذكر

 منهما؟ كل انجازات بٌن - منهما؟
 بٌن كتابٌة ممارنة أنجز- 

. الشخصٌتٌن

: - البٌوغرافٌة المنهجٌة بتطبٌك تومرت ابن و تاشفٌن ابن شخصٌتً بٌن افارن( 2

 وبساطة بالرعٌة واالهتمام والضبط والحزم بالشجاعة عرف لمتونً،: تاشفٌن بن ٌوسف
 السنً بالمذهب تمسن المرابطٌن، لدولة الحمٌمً المإسس.الدنٌا فً والزهد العٌش

 رجل: تومرت بن دمحم. - األندلس فً اإلسالم وحرمة البالد حرمة عن دافع المالكً،
 الكالم، علم فً كثٌرا تضلع المشرق، إلى رحلته أثناء تعلمه بما تؤثر ، عالم فمٌه بسٌط
 عن التخلً والبدع شركهم المرابطٌن على عاب الشٌعٌة، المنتظر المهدي بفكرة آمن

. بالمعروف واألمر النهً

بٌوغرافٌا 

 المغربٌة الدولة وتموٌة توسٌع من والموحدٌة المرابطٌة الدولتان تمكنت هكذا:الخاتمة   
 المنصور موت وبعد أنه إال. المسٌحٌٌن لوة وردع األندلس فً اإلسالم وتثبٌت ونشر

. م13ق منذ كبٌر تراجع مرحلة فً المغربٌة الدولة ستدخل الموحدي
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